
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Piła dnia 23.02.2012 f 
Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Malwa 
Pila 

Pani 
Marszalek Sejmu RP 
Ewa KOPACZ 
Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im . Malwa w Pile wraz z uczestniczącymi 
w posiedzeniu Przewodniczącymi Komisji Statutowych w dniu 23 lutego 2012 roku 
zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o udzielenie nam członkom Zarządu jak i 
członkom Komisji statutowych oraz 238 działkowcom naszego ogrodu odpowiedzi na 
List otwarty Delegatów IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku 
Działkowców dotyczącego wsparcia nas działkowców dla utrzymania w swoich 
zapisach Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku. 

Nasz kraj jakim jest Polska uważamy że jest Państwem demokratycznym, 
ustanowione prawo przez parlament w postaci zapisów ustawy jakim jest Ustawa o 
rodzinnych ogrodach działkowych zostało wcześniej wypracowane poprzez 
konsultacje z działkowcami na bazie długoletnich doświadczeń w działalności ruchu 
ogrodnictwa działkowego w naszym kraju . 

Przypominamy że projekt ustawy zanim trafił pod obrady Wysokiej Izby 
nie raz był przedmiotem badania Biura legislacyjnego Sejmu pod względem zapisów 
projektu ustawy zgodności z Konstytucją RP. W tym czasie sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego nie dopatrzyli się w zapisach naszej ustawy niezgodności. 

Rok 2010 przyniósł nam działkowcom kolejne zaskoczenie zaskarżenie w 
pierwszej fazie 6 artykułów ustawy a następnie całej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych jako niezgodnych z Konstytucją RP skierowane przez Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodności całej ustawy z Konstytucją RP. 

Trybunał Konstytucyjny jak do tej pory nie rozpatruje wniosku a my 
działkowcy nie wiemy co Władza ustawodawcza w tej materii w najbliższym czasie 
zrobi. 

Wzywamy Panią Marszałek o podjęcie stosownych działań i rozmów z 
przedstawicielami ponad milionowej rzeszy polskich działkowców w tym niezmiernie 
dla nas ważnej sprawie . 



My członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Malwa w Pile 
wraz z Przewodniczącymi Komisji Statutowych prosimy Panią Marszałek o 
wyrażenie obiektywnej opinii w w/w sprawie. 
Oświadczamy jednoznacznie dla nas działkowców nie są ważne rozgrywki polityczne 
toczące się na szczytach władzy i parlamentu , dla nas ważne jest dobro Polskiego 
Związku Działkowców , nas działkowców , naszych rodzin .ogrodów które 
stworzyliśmy zagospodarowaliśmy a teraz z tego dobra korzystamy . 

Pani Marszałek prosimy nie pozbawiajcie nas dorobku naszych dziadków, 
rodziców , nas samych tego co stworzyliśmy przez dziesięciolecia . 

Czekamy na rzetelną i uczciwą odpowiedz Pani Marszałek w tej sprawie. 

Do wiadomości; 
1.Prezes PZD Egeniusz Kondracki - Warszawa 
2.Prezes OZ PZD Piła Marian Praczk 

Adres do korespondencji 
Grzelak Ryszard 
Ul. Królowej Jadwigi 12 A/2 
64 - 920 Piła 

Z wyrazami szacunku 
PceafóBtiB 

Ryszard Grzelak 

Podpisy Członków Zarząd 
uczestniczących w posiedzer4" 

1.Ryszard Zagórski 
2. Włodzimierz Górzny 
3.0sadna Teresa 
4.Andzej Melińskl 
5.Tomasz Kietzmann 
6.Andrzej Koniecki 
7JLech Głowadzki 
8 .Benedykt Buszka 
9.Włodzimierz Michalski 
1 O.Wiesława Oczkowicz 


